
Årets julroman tar med oss till kärlekens huvudstad: Paris!
Julromanen har varit stort i England och USA i flera år. Inte så konstigt, kanske. Vem till inte fly kylan och drömma sig bort till
dramatiska kärlekshistorier, exotiska platser och annat mys när snön börjar falla? 2016 gav Printz Publishing för första gången ut
en julroman (Snöfall, mirakel och frusna hjärtan av Claire Sandy) och fenomenet blev raskt populärt i Sverige. Nu ger vi ut vår
sjätte bok i denna genre – julromanen är hos oss en lika viktig tradition som Bing Crosby och pepparkakor och mögelost. Detta år
bär resan till Paris!

Jenny Oliver är en brittisk feelgood-författare som skrev sitt första alster på semester när hon var tio år gammal. Det var en episk
kärlekshistoria (inte så lite inspirerad av Dynastin) och var illustrerad med urklippta supermodeller från hennes systers Vogue.
Hennes första riktiga roman blev den som vi i år lanserar som årets julbok: En vinter i Paris. Boken är inspierad av Jennys
förkärlek till macaroner och bakning i allmänhet, samt hennes enorma vurm för julen. När julpyntet åker upp redan i oktober är det
helt okej för Jenny!

En vinter i Paris har allt man behöver för att drömma sig bort: kärlek, bakning och gnistrande ljus längs Champs-Élyssées! Läs
och njut!

OM BOKEN:
Den här vintern tänker Rachel fly allt: sitt jobb, sin relationsrädde pojkvän och den lilla engelska byn som hon vanligtvis älskar.
Paris väntar, och den mytomspunna baktävling som Rachels kollegor har anmält henne till. 

Samtidigt som hon kämpar med att inte knäckas av tävlingens jury och expert, den legendariska men ökända bagaren Henri
Salernes, får hon svårt att inte charmas av hans snygga bror ...

Den lysande staden sveper snabbt in Rachel i snötäckt magi, men vad kommer hända när det plötsligt är dags att vända hem
igen?

ETIKETT:



På boken EN VINTER I PARIS har vi satt etiketten All I Want For Christmas! Ja, julen är ju ett kapitel för sig. Ofta fylld
med krav och förväntningar och tom plånbok. Då är det bättre att fly in i en påhittad smällkaramell till julhistoria!
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